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Sejak masih bayi, saya terbiasa menyanyikan lagu setiap Endry sedang beraktivitas. Itu
merupakan sarana komunikasi saya kepada Endry ketika mengenalkan lingkungan sekitarnya.
Sama dengan artikel saya sebelumnya yang berjudul ”Lagu untuk anak ku Endry” , berikut
lagu-lagu yang biasa saya nyanyikan supaya Endry lebih semangat pada saat melakukan
aktifitasnya :

  

  

Sikat Gigi

  

Untuk beberapa orang tua, meminta anak-anak sikat gigi sesudah makan atau sebelum tidur
malam merupakan hal yang tidak mudah termasuk saya. Banyak alasan yang sering
dilontarkan Endry supaya terhindar dari aktifitas menyikat gigi. Namun jangan khawatir, anda
bisa coba menggunakan lagu iklan pasta gigi ini supaya anak mau menyikat giginya dengan
segala kreatifitas nada dan suara yang berubah-ubah setiap harinya agar anak tidak bosan.
Jangan lupa untuk mengajarkan mereka cara menyikat gigi dengan baik dan benar juga ya 

  

  

Aku gigi, mulut rumah ku. Agar sehat dan kuat, gigi harus di sikat...setiap hari

  

Sehabis makan dan sebelum tidur, Dengan pasta gigi berflouride
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Makan makanan bergizi...Dan setiap 6 bulan sekali pergi kedokter gigi

  

Sehat selalu senang rasanya...

  

      

  

Mandi

  

Mandi ayo mandi, pakai sabun wangi

  

Jangan tunggu-tunggu perintah eyang / bunda / ayah mu

  

  

Untuk hari-hari biasa, Endry dimandikan oleh eyangnya. Sedangkan hari Sabtu – Minggu atau
hari libur, Endry dimandikan oleh saya atau ayahnya sehingga saya beri garis miring tergantung
pada saat itu sedang dimandikan oleh siapa.

  

  

Makan
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Lagu ini jarang saya nyanyikan pada saat Endry sedang makan karena makan merupakan
aktifitas yang menurut saya tidak boleh banyak bicara. Lagu ini sebenarnya merupakan lagu
layanan masyarakat hanya saja ada syair yang saya rubah dengan tujuan agar Endry menyukai
makan sayuran.

  

  

Endry anak sehat, badannya kuat Karena eyangnya rajin dan cermat

  

Semasa Endry bayi, selalu diberi ASI, Makan wortel brokoli dan Imunisasi

  

  

Berat badan Endry selalu ditimbang, Bu dokter menunggu setiap waktu

  

Bila Endry diare, eyang telah waspada, Pertolongan oralit telah siap sedia

  

  

Terus terang, sebagai ibu bekerja dan penglaju  saya menyerahkan pengasuhan Endry kepada
orang tua saya sehingga syair yang seharusnya berbunyi ”ibu” dirubah menjadi ”eyang” karena
memang yang mengasuh Endry adalah ibu saya.

  

  

Tidur
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Ambilkan bulan bun...ambilkan bulan bun...Untuk menemani tidur Endry yang lelap

  

Dilangit bulan bersinar, cahayanya sampai ke bumi

  

Ambilkan bulan bun...ambilkan bulan bun...Untuk menemani tidur Endry yang lelap

  

  

Hahaha...setahu saya sinar bulan itu berasal dari bintang-bintang, bulan sendiri tidak memiliki
sinar seperti juga bumi, tapi lumayan lah lagu ini bisa untuk dinyanyikan pada saat Endry mau
tidur selain berdoa dulu tentunya...

  

  

Untuk lagu pengantar tidur berikutnya merupakan hasil karangan saya sendiri :

  

Nyamuk nakal, jangan gigit Endry

  

Endry anak baik, Endry anak nurut

  

  

Nah yang ini sebenarnya merupakan suatu ”kebohongan” agar Endry menjadi anak yang baik
dan nurut karena nyamuk tidak akan menggigit anak yang baik dan nurut hehehe...
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Mengenalkan suara binatang

  

Lagu ini setahu saya pernah populer, namun saya kembangkan lagi dengan menambahkan
beberapa suara binatang. Lagu ini menurut saya bagus supaya anak mengenal jenis binatang
yang ada disekitar lingkungannya dan mengetahui namanya dari suara yang dikeluarkan oleh
binatang tersebut.

  

  

Cicit cicit cuit cit cicit cuit burung bernyanyi

  

Kokok kokok kok kokok kokok ayam berkokok

  

Meong meong meong meong suara kucing

  

Gukguk gukguk gukguk gukguk anjing menggonggong

  

Kwek kwek kwek kwek suara bebek

  

Mbek mbek embek mbek kambing mengembik (bayangkan suara kambing)

  

Moo moo moo moo suara sapi (bayangkan suara sapi)
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Untuk nada dan suaranya tergantung kreatifitas kita sebagai orang tua, minimal anak menjadi
tahu bahwa setiap binatang memiliki suara yang berbeda-beda dan suara itulah yang menjadi
bahasa mereka untuk berkomunikasi dengan kawan-kawannya.

  

Ada yang bisa menambahkan suara binatang apa lagi???

  

  

Lagu lainnya yang juga berkaitan dengan binatang :

  

Endry punya anjing kecil, diberi nama coklat

  

Coklat senang berlari-lari sambil melompat-lompat

  

Coklat...gukguk...kemari...gukguk...ayo lari-lari

  

Coklat...gukguk...kemari...gukguk...main sama Endry

  

  

Pada saat saya hamil Endry, pernah suatu pagi tiba-tiba terlintas sebuah lagu dikepala saya
mengenai kawanan burung yang pada saat itu memang sedang terbang disekitar rumah. Inilah
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syair lagunya :

  

Burung-burung berterbangan, mencari makan

  

Burung-burung berkicauan, bernyanyi riang

  

Burung-burung kepakkan sayap, terbang tinggi di awan

  

Melayang-layang, bersama teman...bernyanyi riang

  

  

Mohon maaf apabila syairnya agak aneh J

  

  

Sayang semuanya

  

Lagu asli :

  

Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah

  

Tiga-tiga sayang adik kakak
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Satu dua tiga, sayang semuanya

  

  

Lagu diatas saya sesuai dengan kondisi dirumah :

  

Satu-satu Endry sayang bunda, dua-dua Endry sayang ayah

  

Tiga-tiga sayang kakung eyang

  

Satu dua tiga sayang coklat juga

  

  

Demikian lagu anak-anak yang bisa saya tuangkan pada artikel kali ini, semoga dilain waktu
saya bisa memperoleh inspirasi sehingga dapat lebih banyak menciptakan syair-syair lagu yang
berkaitan dengan anak-anak. Sebagai orang tua, saya berharap anak-anak dapat menyanyikan
lagu-lagu yang sesuai dengan usianya 
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